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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  

desfășurată prin mijloace electronice, din datele de 25 și 26 mai 2020  
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început 
lucrările, prin mijloace electronice, în data de 25 mai 2020.  

Din totalul de 17 membri ai Comisiei au fost prezenţi toți deputaţii. 
 Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi 
întreprinderi mici şi mijlocii, PL-x 192/2020 – aviz. 

 În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat  într-o şedinţă ulterioară.  
 
 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările, prin mijloace electronice, în data de 26 mai 2020.  

 Din totalul de 17 membri ai Comisiei au fost prezenţi toti deputaţii  și anume: 
Gheorghe Șimon, Gavrilă Ghilea, Cornel Itu, István -János Antal, Mihai Cătălin 
Botez, Cristina Burciu, Eugen Durbacă, Andrei Daniel Gheorghe, Dumitru 
Mihalescul, Adrian Mocanu, Laurențiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan, Eusebiu-
Manea Pistru-Popa, Adrian-Claudiu Prisnel, Alexandra Presură, Alin Bogdan 
Stoica, Florin Dan Tripa. 
 Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi 
întreprinderi mici şi mijlocii, PL-x 192/2020 – aviz. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive si avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.  
 
 
        PREŞEDINTE, 
 

         Gheorghe ȘIMON     
 
                        Consilier parlamentar:      
             Anca Magdalena Chiser                                
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